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Det tyske EU-formandskab var vært ved det uformelle EU-udenrigsministermøde (Gymnich) i
Bremen den 30.-31. marts 2007, hvor Vestlige Balkan, Mellemøsten, Iran, EU's naboskabspolitik,
samt Sudan, Somalia, Den Demokratiske Republik Congo og Zimbabwe blev drøftet. Ved det
uformelle møde mellem EU's udenrigsministre i Bremen fik ministrene lejlighed til at drøfte nogle
af tidens vigtigste udenrigspolitiske sager.
Vestlige Balkan
EU’s udvidelseskommissær Olli Rehn deltog i drøftelsen af Det Vestlige Balkan, hvor fokus var på
Kosovos fremtid og FN’s generalsekretærs særlige repræsentant Martti Athisaaris statusforslag.
Der var enighed om, at en løsning af spørgsmålet om Kosovos fremtidige status er af stor
betydning for den fremtidige stabilitet og sikkerhed i Europa, og der var bred støtte til Ahtisaaris
indsats for at finde en løsning.
Hvad angår den videre proces var der enighed om at bakke op om drøftelserne i FN’s
Sikkerhedsråd og om, at en Sikkerhedsrådsresolution er den bedste ramme for implementeringen
af en statusløsning, herunder for implementeringen af de civile og militære indsatser. EU ville på
baggrund af en fælles position arbejde aktivt for, at der findes en løsning i FN’s Sikkerhedsråd.
Under udenrigsministrenes drøftelse af Serbien blev der udtrykt håb om en snarlig
regeringsdannelse og klar støtte til Serbiens europæiske perspektiv, såfremt Seriens samarbejde
med den internationale krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien (ICTY) vurderes
tilfredsstillende. Det vil blandt andet blive overvejet, hvordan unge serbere kan få bedre
muligheder for at besøge EU.
Iran
Sagen om de 15 tilbageholdte britiske marinesoldater kom til at præge drøftelsen af Iran. EU's
udenrigsministre udtrykte solidaritet med den britiske udenrigsminister Beckett. Vedrørende det
iranske atomprogram var der enighed om, at EU måtte forblive på to-spors-tilgangen, og at den
enstemmige vedtagelse af yderligere sanktioner med Sikkerhedsrådsresolution 1747 sendte et
stærkt signal til Teheran.
Mellemøsten
Vedrørende situationen i Mellemøsten drøftede ministrene den nye palæstinensiske
samlingsregering og EU’s muligheder for at understøtte den mellemøstlige fredsproces hen imod
en to-stats-løsning. Der var forsigtig optimisme med hensyn til fredsprocessen, og flere
medlemsstater opfattede Riyadh-topmødet den 28.-29. marts, hvor Saudi-Arabien havde engageret

sig i regionens udvikling som et tegn på, at der var gode muligheder for, at fredsprocessen kom
rigtigt i gang igen. EU's kommissær for eksterne anliggender Benita Ferrero-Waldner gennemgik
den økonomiske situation for det palæstinensiske selvstyre, og understregede, at EU måtte være
beredt på at yde yderligere støtte. Flere lande udtrykte endvidere bekymring over udviklingen i
Libanon. Formandskabet konkluderede, at der var grobund for forsigtig optimisme, men at EU
også måtte være realistiske i sine forventninger, samt at EU havde en vigtig rolle at spille.
EU’s Naboskabspolitik
Under drøftelsen af EU's Naboskabspolitik var der bred enighed om, at udviklingen i EU's
naboregioner er af stor betydning for EU's sikkerhed og stabilitet, samt enighed om behovet for at
revurdere politikken. Ferrero-Waldner afsluttede drøftelsen med at konstatere, at der var bred
opbakning til at fortsætte arbejdet med at revidere EU's Naboskabspolitik.
Sudan, Somalia, Den demokratiske Republik Congo og Zimbabwe
Under eventuelt blev Sudan, Somalia, Den Demokratiske Republik Congo og Zimbabwe drøftet.
Med hensyn til Sudan var der bred enighed om, at Sudans regerings afvisning af FN’s plan for
styrkelsen af den fredsbevarende mission i Darfur var uacceptabel. Flere lande, heriblandt
Danmark, fandt det vigtigt at påbegynde overvejelser om sanktioner allerede nu parallelt med FN’s
særlige udsending for Sudan, Jan Eliassons, bestræbelser på at nå frem til en forhandlet løsning.
Det var der enighed om. Vedrørende Somalia var der generel skuffelse over, at forberedelserne til
en forsoningskonference gik langsomt. Med hensyn til Den Demokratiske Republik Congo var
der en kort drøftelse af udviklingen, som var bekymrende. Også udviklingen i Zimbawe blev mødt
med stor bekymring blandt EU's udenrigsministre, og der var støtte til at udvide
visumsanktionslisten med de personer, der var ansvarlige for angrebene på oppositionen.
Endelig var der en kort drøftelse af missilforsvaret, hvor det blev besluttet at afvente drøftelser i
NATO-regi.
Udenrigsministeriet

- -2

